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ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ» 
ΣΕ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1698

Το «’Άναρχος Θεός» είναι ένα ποίημα γιά τα Χριστούγεννα πού θά το 
συναντήσουμε κυρίως σέ φυλλάδια πού περιέχουν κάλαντα1. Προτού έξετά- 
σουμε ενα ένα τά προβλήματα πού συνδέονται μ’ αυτό τό τραγούδι κι ειδικό
τερα μέ μιά άγνωστη μελοποίησή του του 1698 πού άνακαλύφθηκε πρόσφα
τα, θά ήθελα νά κάνω μερικές προεισαγωγικές παρατηρήσεις γενικά γιά τά 
κάλαντα, όπως συνηθίζονται στήν Ελλάδα καί στον γενικότερο χώρο όπου 
έδρασε ό Ελληνισμός2. Όταν ξημερώνει ή παραμονή μιας μεγάλης γιορ
τής, όπως τών Χριστουγέννων ή τής Πρωτοχρονιάς, τά παιδιά στα χωριά 
άλλα καί στις πόλεις, ξεχύνονται στις γειτονιές χωρισμένα σέ μικρές όμάδες 
καί λένε τά κάλαντα πού αρμόζουν στή γιορτή. Όταν τά τελειώσουν οΐ 
νοικοκυρές τούς προσφέρουν γιά τον κόπο τους γλυκίσματα ή ξηρούς καρ
πούς.

Τό έθιμο αύτό παραλλάσσει άπό περιοχή σέ περιοχή. Θά δώσω ένα παρά
δειγμα άπό τά γιορταστικά έθιμα ενός μικρασιατικού χωριού πού ό έλληνι- 
κός του πληθυσμός μετανάστευσε υποχρεωτικά στήν Ελλάδα στά 1924. Τήν 
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στά Φάρασα τής Καππαδοκίας τά κάλαντα3 
λέγονταν γιά πρώτη φορά τό άπόγευμα στο τέλος τού εσπερινού, όχι άπό τά 
παιδιά τού χωριού, άλλά άπό τον παπά μέσα στήν εκκλησία. Στή συνέχεια τά

1. Τά Κάλαντα ήτοι διάφοροι ύμνοι, έκδόσειςΒασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 22.
2. Πολύτιμα στοιχεία γιά τά έλληνικά κάλαντα υπάρχουν στις έξης πηγές: α) Δ. Σ. Δουκά

του, Χριστουγεννιάτικα καί τών γιορτών, ’Αθήνα 1979, σ. 44 κέ. β) Μ. Μιχαήλ-Δέδε, Κάλαντα, 
Καλήμερα καί Θρησκευτικά τραγούδια, ’Αθήνα 1989 καί γ) Κ. Ζαχαρενάκη, Κάλαντα καί 
Παράδοση του Δωδεκαημέρου, 'Αθήνα 1986. Ό Λουκάτος άσχολεϊται κυρίως μέ τό εθιμικό 
μέρος, ή Δέδε μέ τά κείμενα κι ό Ζαχαρενάκης μέ τή μουσική.

3. Τό τραγούδι πού χρησιμοποιούσαν οί Φαρασιωτες τήν Πρωτοχρονιά γιά κάλαντα ήταν 
τό «"Αγιε Βασίλειε δσιε» καί τά λόγια του δημοσιεύονται άπό τόν πρωτοπρεσβύτερο Θ. Θεοδω- 
ρίδη (Χιτάτε νά ΰπάμε σόν Έ-Βασίλη, ’Αθήνα 1972, σσ. 22-4). Βλ. έπίσης, Δ. Λουκόπουλου καί 
Δ. Πετρόπουλου, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, ’Αθήνα 1949, σσ. 68-70.
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παιδιά προσκυνούσαν τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Βασιλείου, φιλούσαν το χέρι 
τού παπά κι έβγαιναν από τήν εκκλησία για να τραγουδήσουν τό ίδιο τραγού
δι στις γειτονιές4.

Πολλά κάλαντα χρησιμοποιούν μελωδίες δανεισμένες άπό τήν εκκλησία 
ή προσαρμοσμένες στό ύφος τής εκκλησιαστικής μουσικής. Μιά μελωδία 
βασισμένη σ’ ένα προϋπάρχον εκκλησιαστικό μέλος θά βρούμε στα κάλαντα 
τών Χριστουγέννων άπό τήν Κάλυμνο. 'Ο σκοπός στήν περίπτωση αυτή 
προέρχεται άπό τούς πρώτους στίχους τών μεγαλυναρίων τής 'Υπαπαντής5.

’Ανάλογα με τή γλώσσα τών κειμένων τους τά κάλαντα χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες, τά δημοτικά καί τά «βυζαντινά» ή λόγια6. Τά πρώτα δημι- 
ουργήθηκαν κυρίως άπό άγράμματους ποιητές, ενώ τά δεύτερα άπό εγγράμ
ματους ιερωμένους καί δασκάλους. 'Ο ελληνικός λαός δεν φαίνεται να ξε
χωρίζει τά δύο αυτά είδη, άλλά τά «λόγια» διαφέρουν όχι μόνο γιατί άντί άπό 
τή λαϊκή γλώσσα χρησιμοποιούν ένα είδος καθαρεύουσας, άλλα καί γιατί 
άντλοΰν τήν έμπνευσή τους άπό τή Βίβλο.

Μερικά άπό τά λόγια κάλαντα είναι στιχουργημένα «κατ’ άλφάβητον» 
άκριβώς όπως ό «’Ακάθιστος Ύμνος»7. Ή άλφαβητική άκροστιχίδα κατά
γεται άπό τή σημιτική θρησκευτική ποίηση καί μεταδόθηκε στήν έλληνική 
λογοτεχνία στά έλληνιστικά χρόνια. ’Αλφαβητικές άκροστιχίδες θά βρούμε 
στή νεοελληνική δημοτική ποίηση, όχι μόνο σε κάλαντα, άλλά καί σε ποιή
ματα με ερωτικό περιεχόμενο8.

’Αρκετά άλφαβητικά κάλαντα μαζί με διάφορα άλλα —άλφαβητικά επί
σης— μή λειτουργικά θρησκευτικά ποιήματα έχουν διασωθεί σε διάφορα 
χρονολογημένα χειρόγραφα άπό τό 1518 ως τό 1792 καί σε όρισμένα άλλα 
άχρονολόγητα χειρόγραφα άπό τήν ίδια περίοδο9. Άλλ’ άπ’ δ,τι ξέρουμε 
μόνο τό «"Αναρχος Θεός» πού εξετάζουμε έδώ συνοδεύεται άπό μιά όλοκλη- 
ρωμένη καταγραφή τής μελωδίας του.

Ή εκδοχή αύτή τού «Άναρχος Θεός» άνακαλύφθηκε άπό τόν Χατζηγια- 
κουμή στον ζακυνθινό κώδικα τής συλλογής Γριτσάνη άρ. 8 τού 1698 (στό

4. Θ. Θεοδωρίδη, δ.π., σ. 21.
5. Βλ. Γ. Χατζηθεοδώρου, Τραγούδια καί σκοποί στήν Κάλυμνο, Κάλυμνος 1989, σ. 128.
6. Στα κάλαντα πού άνήκουν σ’ αύτήν τήν κατηγορία άποδόθηκε ό χαρακτηρισμός «Βυζαν

τινά» άπό τόν Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα στό άρθρο του «Δύο Βυζαντινά Κάλανδα», Λαογραφία 
1, 1909, σσ. 564-7.

7. Τά γνωστότερα κάλαντα μέ άλφαβητική άκροστιχίδα είναι τά Χριστουγεννιάτικα 
«Άνοιξον δέομαι άγνή» καί «Άναρχος Θεός» καί τό «Άπό τής έρήμου ό Πρόδρομος» των 
Φώτων. Τό πρώτο έπιχωριάζει στή Ρόδο (βλ. S. Baud-Bovy, Chansons du Dodécanèse, 1, Αθήνα 
1935, σ. 72) καί τά υπόλοιπα στον Πόντο καί τήν Καππαδοκία. Μιά κριτική παρουσίαση αύτών 
τών κειμένων μέ έκταταμένο σχολιασμό καί άπαρίθμηση τών πηγών θά βρούμε στό βιβλίο τής 
Ε. Δ. Κακουλίδη, Νεοελληνικά θρησκευτικά άλφαβητάρια, Θεσσαλονίκη 1964.

8. Βλ. «Άλφα θέλω ν’ άρχινήσω» στό δίσκο LP Λαϊκά τραγούδια τής Ζάκυνθος τοϋ Κάλ- 
βειου Μουσικού Σχολείου (έπιμέλεια Δ. Λάγιου, Ζάκυνθος-Αθήνα 1985, όψη Α7).

9. Ε. Δ. Κακουλίδη, δ.π., σ. 18 κέ.
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έξης Ζ8) καί δημοσιεύτηκε πρόσφατα άπό τον ίδιον χωρίς όμως μεταγραφή 
τής μελωδίας του10. Οί στίχοι τοΰ τραγουδιού με κάποιες παραλλαγές περιέ- 
χονται σε άρκετά άπό τα παραπάνω χειρόγραφα, άλλα βέβαια χωρίς μουσι
κή11. Θά τούς βρούμε επίσης, άλλα με διαφορετική μουσική, σε κάλαντα τής 
περιοχής τοΰ Πόντου καί τής Καππαδοκίας12. Το όνομα τοΰ ποιητή καί τοΰ 
συνθέτη τοΰ τραγουδιοΰ μάς διαφεύγουν, άλλά ώς κείμενο δεν μπορεί νά 
είναι νεότερο των άρχών τοΰ 16ου αί., άφοΰ το παλιότερο χρονολογημένο 
χειρόγραφο πού το διασώζει είναι ό Κώδικας Λαύρας Κ 113 τοΰ 151813. Ίο 
Ζ 8 άνήκει σήμερα στή βιβλιοθήκη τής Μητροπόλεως Ζακύνθου καί είναι 
ένα Είρμολόγιο γραμμένο άπό τον άγιορείτη ιερομόναχο Κυπριανό τής μο
νής των Ίβήρων. ’Άλλες πληροφορίες για τό πρόσωπο αύτό δεν υπάρχουν, 
έκτος άπό τό ότι καταγόταν άπό τή Μακεδονία καί συγκεκριμένα άπό τή 
Σιάτιστα τής έπαρχίας Σισανίου14.

Τό «Άναρχος Θεός» βρίσκεται προς τό τέλος τοΰ χειρογράφου (φφ. 
323-8). Ανάμεσα σ’ αυτό καί τό υπόλοιπο Είρμολόγιο (πού στα φύλλα αύτά 
περιέχει Προσόμοιο, Καθίσματα καί Απολυτίκια) παρεμβάλλονται οκτώ 
μελωδίες βασισμένες σε τούρκικα τετράστιχα ποιήματα (μουραμπάδες). Τα 
κείμενα αύτά είναι γραμμένα μέ έλληνικά γράμματα, δηλαδή με τή γνωστή 
«καραμανλίδικη» γραφή πού χρησιμοποιούνταν άπό τούς Έλληνες γιά τήν 
τουρκική γλώσσα.

Σ’ όλες τις σωζόμενες παραλλαγές τοΰ «Άναρχος Θεός» τό κάθε γράμμα 
τοΰ άλφαβήτου άντιστοιχεΐ σέ δυο στίχους μέ μόνη εξαίρεση τό γράμμα Ω, 
πού στήν έκδοχή τοΰ Ζ8 περιέχει τρεις στίχους. Κάθε στίχος άποτελεΐται 
άπό ένα δεκασύλλαβο υποδιαιρούμενο σέ δύο τροχαϊκά πεντασύλλαβα ήμι- 
στίχια. Άλλα ή τομή πέφτει πιο συχνά στήν έκτη παρά στήν πέμπτη συλλα
βή, ένώ καμιά φορά τή βρίσκουμε άκόμα καί στήν έβδομη. Στή συνηθισμένη 
μορφή μέ τήν τομή στήν έκτη συλλαβή, ό δεκασύλλαβος αύτός, όπως παρα
τηρεί ό Baud-Bovy15, μοιάζει νά έχει γιά πρότυπο τό στίχο «τήν τιμιωτέραν, 
των Χερουβείμ» καί κάποιους άλλους παρόμοιους δημοφιλείς δεκασύλλα- 
βους τής βυζαντινής υμνολογίας.

Ή Ελένη Κακουλίδη στή διατριβή της γιά τά «Νεοελληνικά Θρησκευ-

10. Βλ. Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα ’Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820, 
Έκδοση ’Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος, 'Αθήνα 1980, σσ. 150-151 καί φωτογραφικό πα
ράρτημα άρ. 56. Ό πίνακας των περιεχομένων τοΰ Ζ8 δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά άπό τον 
Μ. ’Αδάμη (βλ. Μ. Γ. Άδάμη, «Κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης Παναγιώτου 
Γριτσάνη άποκειμένης νΰν έν τή Ίερςί Μητροπόλει Ζακύνθου», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντι
νών Σπουδών, ΛΕ-, ’Αθήνα 1966, σσ. 326-8).

11. Ε. Δ. Κακουλίδη, δ.π., σσ. 18-19.
12. "Ο.π., σ. 19.
13. Ό.π., σ. 18.
14. Μ. Κ. Χατζηγιακουμής, δ.π., σ. 150.
15. La chanson populaire Grecque du Dodecanese, 1 (Les Textes), Παρίσι 1936, σσ. 118-9.
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τικά ’Αλφαβητάρια» σημειώνει ότι «ή χειρόγραφη παράδοση δίνει το κείμε
νο τοΰ “Άναρχος Θεός” σέ ενιαία σχεδόν μορφή»16.

Ή εκδοχή του Ζ8 διαφέρει τόσο από τήν «ενιαία» εκδοχή, όσο καί άπό 
μια δεύτερη πού εμφανίζεται στον Κώδικα Δοχειαρίου 12417.

Συγκρίνοντας τήν εκδοχή του Ζ 8 με τήν παραπάνω «ενιαία» εκδοχή θά 
βρούμε 22 στίχους κοινούς καί 27 διαφορετικούς. Ή διαφορά αύτή μεγαλώ
νει ακόμα πιο πολύ όταν στή θέση τής «ένιαίας» τοποθετηθεί μια εκδοχή 
προερχόμενη άπό τήν προφορική παράδοση καί τούτο γιατί ή αδιάκοπη 
μεταβίβαση των στίχων αύτών άπό στόμα σέ στόμα οδήγησε σέ μια σχεδόν 
ολοκληρωτική παραφθορά τους.

Τό κείμενο τοΰ τραγουδιού (βλ. Παράδειγμα) ώς λογοτέχνημα δέν έχει 
ιδιαίτερη άξια καί άναφέρεται στο νεογέννητο Βρέφος, τή Φάτνη, τό Άστρο 
τής Βηθλεέμ, τούς Μάγους, τον ’Ιωσήφ καί τούς Αγγέλους. Καί στο τελευ
ταίο μέρος υπογραμμίζει τό μεγαλείο τής Γέννησης στο άγγελμα τής οποίας 
εύφραίνεται ολόκληρη ή οικουμένη.

Στο Παράδειγμα 1 παρουσιάζεται ή πρώτη μέχρι σήμερα μεταγραφή στο 
σύγχρονο πεντάγραμμο τής μελωδίας για τήν πρώτη στροφή (στίχοι 1-4) τοΰ 
«Άναρχος Θεός» τοΰ Ζ8. Οί υπόλοιπες στροφές περιέχουν τον ίδιο άριθμό 
άπό στίχους καί τήν ίδια περίπου μελωδία έκτος άπό τήν τελευταία πού 
περιλαμβάνει έναν πρόσθετο στίχο καί μιά κάπως πιό μελισματική κατάλη
ξη (Παράδειγμα 2).

Τό «Άναρχος Θεός», όπως τό ύπόλοιπο Ζ8 καί γενικά όλα τα έλληνικά 
μουσικά χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής άπό τον 15ο ai. ώς τό 1820, 
χρησιμοποιεί τήν λεγάμενη «ύστεροβυζαντινή» παρασημαντική. Ή γραφή 
αύτή διατήρησε τα ’ίδια γενικά χαρακτηριστικά σέ όλο τό διάστημα τής 
μακρόχρονης ιστορίας της. Ή όρθογραφία της όμως παραλλάσσει άνάλογα 
μέ τό είδος τοΰ μέλους καί τις πρακτικές (τοπικές καί άλλες) των γραφέων18.

Για να γίνει κατανοητή ή ενέργεια τοΰ κάθε σημαδιοΰ στό καθένα άπό τά 
παρακλάδια τής ύστεροβυζαντινής παρασημαντικής χρειάζεται να μελετη
θούν οί ύπάρχουσες μεταφορές της σέ άλλα συστήματα άπό μουσικούς πού 
τή γνώριζαν άπό πρώτο χέρι. Τέτοιες μεταφορές έγιναν άπό τον Ανώνυμο 
1477 στις άρχές τοΰ 18ου19 (οί μεταγραφές του χρησιμοποιούν μιά ούκρανι-

16. Κακουλίδη, δ.π., 19.
17. Ή πληροφορία αύτή γιά τήν ύπαρξη μιας δεύτερης έκδοχής άντλήθηκε άπό τήν Κακου

λίδη (δ.π., σ. 19).
18. Δείγματα άπ’ δλα τά εϊδη τής ύστεροβυζαντινής παρασημαντικής καί άπ’ δλες τις έποχές 

περιέχονται στον Χατζηγιακουμή (βλ. σημ. 9).
19. Οί μεταγραφές αύτές βρίσκονται στόν κώδικα 1477 τής Μονής 'Αγίας Αίκατερίνης στο 

Σινά πού είναι μιά άνθολογία τής Παπαδικής. Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικές μ’ αύτδ 
τό χειρόγραφο βλ. Gr. Th. Stathis, I manoscritti e la tradizione musicale Bizantino - Sinaitica, 
'Αθήνα 1972, σ. 11 κέ.
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κής προέλευσης παραλλαγή του δυτικού πενταγράμμου)20 καθώς κι άπό τούς 
Τρεις Δασκάλους21 στις άρχές του 19ου αί., πού ξαναέγραψαν το τότε ίσχύον 
ρεπερτόριο χτής βυζαντινής μουσικής στό δικό τους άπλοποιημένο «Χρυ- 
σανθινό» σύστημα. Οί μεταγραφές πού δημοσιεύονται εδώ έγιναν σύμφωνα 
μέ κανόνες πού προέκυψαν άπό τή μελέτη του μεταγραφικοΰ συστήματος 
των παραπάνω μουσικών.

Στό Παράδειγμα 1 έχουμε τέσσερις φράσεις τών επτά μέτρων πού ή καθε
μιά υποδιαιρείται σέ δύο ύποπεριόδους τών τεσσάρων καί τριών μέτρων 
άντιστοίχως. Όλα τά τετράμετρα χρησιμοποιούν τήν ίδια μελωδική φόρ
μουλα έκτος άπό τό τρίτο (μ. 15-18). Τό μελωδικό υλικό τών τρίμετρων 
άποτελεΐται άπό δύο φράσεις, άπό τις όποιες ή καθεμιά χρησιμοποιείται δυο 
φορές. Ή πρώτη (μ. 5-7) έπαναλαμβάνεται στις λέξεις «καί Κύριος» (μ. 
19-21) καί ή δεύτερη (μ. 12-14) στό τέλος άλλά σέ άλλη θέση, ψηλότερη κατά 
μιά πέμπτη καθαρή. Μέ γράμματα ή φόρμα τού Παραδείγματος 1 θά μπορού
σε νά εκφραστεί ώς εξής: ΑΒΑΓ-ΔΒΑΓ. Τό κάθε γράμμα άντιστοιχεΐ μέ μιά 
άπό τις όκτώ μουσικές φράσεις.

'Ως προς τήν έκταση ή μελωδία μας περιέχει τις όκτώ νότες τής όκτάβας 
ρε-ρε σύν τό χαμηλό ντο πού έκτελεΐ χρέη υποτονικής. Τό σί ώς τήν τελευ
ταία ύποπερίοδο είναι ύφεση καί μόνο προς τό τέλος γίνεται φυσικό. 'Η 
έκταση τών τετραμέτρων είναι πάντα μεγαλύτερη άπό εκείνην τών τριμέτρων 
πού περιορίζονται στή χρήση τών τεσσάρων φθόγγων τού έκάστοτε τετρα
χόρδου. Όσο γιά τό ρυθμικό σκελετό είναι περίπου ίδιος γιά τις τέσσερις 
φράσεις (Παράδειγμα 3).

Ό ήχος παρόλο πού δέν κατονομάζεται άπό τό χειρόγραφο δέν είναι 
δύσκολο νά καθοριστεί. Όλα τά χαρακτηριστικά τής μελωδίας (κλίμακα 
τού ρέ, χρήση τού σί ύφεση, ενδιάμεσες καταλήξεις στό ρέ, τό φά καί τό λά 
καί τελική πτώση στό λά μέ άναίρεση τού σί στήν τελευταία φράση) δείχνει 
ότι βρισκόμαστε στον πλάγιο τού πρώτου.

Δυο λόγια τώρα γιά τή σχέση τών φθόγγων τής μελωδίας μας μέ τις 
συλλαβές τού κειμένου της. Έδώ οί συλλαβές διαδέχονται ή μία τήν άλλη 
άνά δυό, τρεις ή τέσσερις μουσικούς χρόνους καί μόνο σέ τρία σημεία 
έχουμε άλλαγή συλλαβής στον πρώτο χρόνο. Πρόκειται δηλαδή γιά ένα 
σύστημα μελοποίησης πού χαρακτηρίζεται ώς «άργοσύντομο» ή «στιχηρα- 
ρικό» καί πού τό συναντάμε σέ πολλές ομάδες άπό έκκλησιαστικά μέλη, 
όπως στό Είρμολόγιο Καταβασιών ή στό Δοξαστάριο τού Πέτρου Λαμπαδά- 
ριου τού Πελοποννησίου.

20. Μέ τήν παρασημαντική αυτή (μορφή καί σημασία σημαδιών) άσχολεΐται ό Myroslav 
Antonowycz στήν είσαγωγή του βιβλίου του The Chants from Ukranian Heirmologia, Bilthoven 
1974.

21. Πρόκειται γιά τούς άρχιεπίσκοπο Χρύσανθο έκ Μαδύτων, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη καί 
Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα.
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Ή παραλλαγή αύτή τοΰ «"Αναρχος Θεός» με τή σοφή πλοκή της καί τήν 
αυστηρά δομημένη μορφή της θά πρέπει να δημιουργήθηκε άπό κάποιον 
έμπειρο καί εμπνευσμένο συνθέτη εκκλησιαστικής μουσικής. Στο Ζ8 άντι- 
γράφονται άπό τον Κυπριανό τα έργα πέντε σπουδαίων συνθετών τοΰ Που 
αΐ.: τοΰ ’Αθανασίου επισκόπου Τουρνόβου, τοΰ ’Αρσενίου τοΰ Μικροΰ, τοΰ 
Γερμανοΰ επισκόπου Νέων Πατρών, τοΰ Κοσμά τοΰ Μακεδόνα καί τοΰ 
Μπαλασίου τοΰ Ίερέως. Θά μποροΰσε ό ένας άπό αυτούς να είναι ό συνθέ
της πού άναζητοΰμε;

Ο κώδικας Δοχειαρίου 124 (πού είναι ένα χειρόγραφο τοΰ 1712) μάς 
πληροφορεί ότι ό Γερμανός «έποίησε» καί «καλλώπισε» τήν παρατιθέμενη 
εκεί έκδοχή τοΰ «Άναρχος Θεός»22. Ξέρουμε ώστόσο ότι οί στίχοι αύτοί 
υπήρχαν τουλάχιστον άπό τό 1518. Επομένως αν άσχολήθηκε ό Γερμανός 
με αύτό τό κείμενο θά άσχολήθηκε όχι σαν ποιητής, άλλά σαν μουσικός, 
συνθέτοντας μια κατάλληλη μελωδία, πού θά μποροΰσε ενδεχομένως να εί
ναι καί ή δική μας. Ή ύπόθεση αύτή είναι έλκυστική άλλα δεν μπορεί προς 
τό παρόν να άποδειχθεΐ.

Προχωρώ τώρα στήν παρουσίαση τών τεσσάρων εκδοχών τοΰ «Άναρχος 
Θεός» πού διασώθηκαν άπό τήν προφορική παράδοση (Βλ. Παραδείγματα 
4-7)23 24. Πρόκειται γιά τέσσερα κάλαντα πού προέρχονται άπό τή Μικρά 
’Ασία (Πόντος -Καππαδοκία). Τό Παράδειγμα 7 δημοσιεύεται εδώ γιά πρώ
τη φορά. Τό Παράδειγμα 4 είναι μελοποιημένο σε συλλαβικό ύφος, ένώ τά 
ύπόλοιπα τρία στό άργοσύντομο ύφος πού μόλις περιγράψαμε.

Συγκρίνοντας τά τέσσερα αύτά κάλαντα με τό Παράδειγμα 1 βρίσκουμε 
τις έξής βασικές διαφορές: 1) Στα κάλαντα ή έκταση δεν ξεπερνά τό διάστη
μα τής 7ης ένώ στό Παράδειγμα 1 είναι μεγαλύτερη κατά δύο νότες. 2) 
Είδαμε ότι τό Παράδειγμα 1 άνήκει στον ήχο πού κατά τή βυζαντινή θεωρία 
ονομάζεται «πλάγιος τοΰ πρώτου». Οί ήχοι στα κάλαντα είναι διαφορετικοί. 
Τό Παράδειγμα 4 άκολουθεΐ τόν τέταρτο ήχο πού καταλήγει στό ρέ2Α, τά

22. Κακουλίδη, δ.π., σ. 19.
23. 01 πηγές άπό τις όποιες άντλήθηκαν τά παραδείγματα αύτά είναι οί έξής: α) Ξένου 

Ξενίτα, Ποντιακή Μουσική, Χρονικά του Πόντου 1, ’Αθήνα 1943, σσ. 20-1. Οί μουσικές κατα
γραφές θεωρήθηκαν άπό τόν Σίμωνα Καρά (Παρ. 4-5). β) ’Ιακώβου Ναυπλιώτου, Φόρμιγξ, ήτοι 
συλλογή άσμάτων καί ’Ωδών, Κωνσταντινούπολις 1894, σ. 220. Ή μελωδία ύπαγορεύτηκε στον 
Ναυπλιώτη άπό τόν Κορνήλιο Κοσμίδη τόν «Σιναΐτη» (Παρ. 6). γ) Δίσκος 200β τοΰ 1930 τής 
συλλογής του Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου Μέλπως Μερλιέ (στό έξής ΜΛΑ) μέ τραγου
δίστρια τήν 'Αναστασία Χουρμουζιάδου άπό τή Σινασό τής Καππαδοκίας (Παρ. 7). Ή κατα
γραφή τής μελωδίας τοΰ δίσκου στό πεντάγραμμο καί ή μεταφορά τών Παρ. 4-6 άπό τή χρυσαν- 
θινή παρασημαντική στό δυτικό πεντάγραμμο έγιναν άπό τόν γράφοντα.

24. Ή μελωδία τοΰ Παρ. 4 τραγουδιόταν στήν Οίνόη τοΰ Πόντου όχι τά Χριστούγεννα άλλά 
στή γιορτή τών Φώτων πάνω στό κείμενο «’Από τής ’Ερήμου ό Πρόδρομος» (Βλ. Δίσκο 212β 
τής συλλογής τοΰ ΜΛΑ). Τά ίδια κάλαντα στή Σαμψούντα ψάλλονταν μέ τή μελωδία τοΰ Παρ. 5 
(Βλ. Κάλαντα Φώτων σέ καταγραφή Στ. Κουτσογιαννόπουλου, Έφημερίς Φόρμιγξ, Περίοδος 
Β', έτος Β' (1906) άρ. 17-18, σ. 7.
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Παραδείγματα 5-6 τον πρώτο ήχο καί τό Παράδειγμα 7 τον τέταρτο ήχο άπό 
το μί, γνωστό κι ώς «λέγετο». 3) Ή μουσική στροφή στα κάλαντα είναι 
δίστιχη καί άκολουθεΐται άπό μια έπωδό. Στο Παράδειγμα 1 είναι τετράστι
χη χωρίς έπωδό. 4) Στα κάλαντα τό δεύτερο μέρος (δηλαδή εκείνο πού άντι- 
στοιχεΐ μέ τήν έπωδό) συμφωνεί μελωδικά μέ τό πρώτο παρά τις ένδεχόμενες 
διαφορές τών μερών στον άριθμό τών μέτρων καί στήν έπιμέρους πλοκή τών 
φθόγγων. Στο Παράδειγμα 1 τό δεύτερο μέρος παρουσιάζει άρκετές διαφο
ρές, είσάγοντας άρκετά καινούρια μελωδικά στοιχεία.

Τό μόνο έμφανές στοιχείο πού συνδέει τά κάλαντα μέ τό Παράδειγμα 1 
είναι τό μέτρο, πού σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι δίσημο. Δύο άπό τά κάλαν
τα ώστόσο μοιάζουν μέ τό Παράδειγμα 1 καί σέ κάποια άλλα πιο ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Στο Παράδειγμα 5 ή πρώτη μελωδική φράση (μ. 1-6) είναι 
μιά παραλλαγή τής κύριας φόρμουλας τού Παραδείγματος 1 πού παρουσιά
ζεται τρεις φορές στα μέτρα 1-4, 8-11 καί 22-5 (Βλ. Παράδειγμα 8). Εξάλλου 
στο Παράδειγμα 7 έχουμε τήν ίδια φραστική υποδιαίρεση σέ ΰποπεριόδους 
τών 4 καί 3 μέτρων πού συναντούμε καί στό Παράδειγμα 1. Επίσης στο ίδιο 
παράδειγμα ή μελωδία τού πρώτου τρίμετρου (μ. 5-7) συμπίπτει σέ γενικές 
γραμμές μέ τή μελωδία τού πρώτου καί τού τρίτου τρίμετρου τού Παραδεί
γματος 1 (Βλ. Παράδειγμα 9).

'Ολοκληρώσαμε εδώ τήν άνάλυση τού Παραδείγματος 1 καί τήν έξέταση 
τών σχέσεών του μέ τά κάλαντα πού συνδέονται μέ τό ίδιο κείμενο. Ή 
σύγκριση έδειξε ότι ή μελωδία άπό τό χειρόγραφο είναι ή πιο έκτεταμένη, ή 
πιό πλούσια σέ νότες καί μουσικές φράσεις καί ή λιγότερο έπαναληπτική. 
Μιά τέτοια μελωδία θά ήταν δύσκολο να γίνει δημοτικό τραγούδι. Φαίνεται 
όμως ότι κάποιοι έμπειρικοί μουσικοί τήν έπισήμαναν καί τής δανείστηκαν 
ορισμένα στοιχεία για να τά ένσωματώσουν σέ κάλαντα μέ τό ίδιο κείμενο, 
άλλα ίσως καί μέ άλλο.

’Απομένει τώρα να προσδιορίσουμε τό χώρο μέσα στον όποιο εύδοκίμη- 
σε ή μελωδία μας. Αυτού τού είδους τά τραγούδια μέ τό τόσο έντονο έκκλη- 
σιαστικό ύφος θά πρέπει να προέρχονται άπό μοναστηριακά περιβάλλοντα, 
όπως τού 'Αγίου Όρους ή τής 'Αγίας Αικατερίνης στό Όρος Σινά. Ξέρουμε 
π.χ. ότι τό Παράδειγμα 6 καταγράφηκε «κατ’ άπαγγελίαν» ένός Σιναΐτη μο
ναχού25, ένώ φαίνεται ότι τό Παράδειγμα 7 διαδόθηκε στον πληθυσμό τής 
Σινασοΰ τής Καππαδοκίας άπό κάποιον άγιορείτη ήγούμενο26. Συνεπώς προ
τού έξελιχθοΰν σέ κάλαντα οί πιό πολύπλοκες μελοποιήσεις τού «"Αναρχος

25. I. Ναυπλιώτη, δ.π.. σ. 220.
26. «Αύτό τό τραγούδι τό έφερε στή Σινασό κάποιος 'Αγιορείτης ήγούμενος πού καταγόταν 

άπ’ τή Σινασό καί τό έλεγε “τό νανούρισμα τού Χριστού”. Τό έγραψαν άκούοντάς το άπ’ τον 
ήγούμενο πρώτες οί άδερφάδες ένός παπά μας. Άπ’ αύτές τό έγραψαν κι άλλες γυναίκες κι έτσι 
τό έμαθε όλο τό χωριό καί τό τραγουδούσαν». (Τό σημείωμα αύτό υπαγορευμένο άπό μιά 
Σινασίτισσα φυλάγεται στό τμήμα τού ΜΛΑ πού περιέχει πληροφορίες γιά τις ήχογραφήσεις 
του, τού 1930).
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Θεός» θά πρέπει να λέγονταν στα μοναστήρια άπό τούς καλόγερους τις μέρες 
των Χριστουγέννων σέ εσπερινούς, τραπέζια κτλ. Ή άποψη αύτή ένισχύεται 
καί άπό το γεγονός ότι ό καταγραφέας τής μελωδίας μας Κυπριανός ήταν 
καλόγερος.

Τό θέμα γύρω άπό τις μελοποιήσεις του «"Αναρχος Θεός» δεν έχει κλεί
σει. Υπάρχει άκόμα μια μελοποίησή του σέ δεύτερο ήχο. ’Αλλά τό χειρό
γραφο άπό τό όποιο άντλοΰμε αυτήν τήν πληροφορία27 δεν περιέχει μουσική 
σημειογραφία. Μάς χρειάζεται μια βαθύτερη μελέτη των εκκλησιαστικών 
μουσικών χειρογράφων τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας για νά μπορέσουμε 
νά βρούμε αυτή τή μελωδία καί νά κάνουμε ίσως καί άλλες ενδιαφέρουσες 
άνακαλύψεις.

27. Χειρόγραφο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άρ. 41 τού έτους 1792. Ή πληροφορία αύτή 
προέρχεται άπό τήν Κακουλίδη, δ.π., σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

"Αναρχος Θεός καταβέβηκεν
καί έν τή Παρθένφ κατφκησεν.

Βασιλεύς των δλων καί Κύριος
ήλθε τον Άδάμ άναπλάσασθαι.

Γηγενεϊς σκιρτάτε καί χαίρεσθε
τάξεις των άγγέλων εύφραίνεσθε.

Δεύτε έν σπηλαίω θεάσασθε
κείμενον έν φάτνη τικτόμενον.

Έξ άνατολών μάγοι έρχονται 
δώρα προσκομίζουσιν άξια.

Ζητούν προσιουνήσαι τον Κύριον 
τον έν τω σπηλαίω τικτόμενον.

“Ηνεγκεν άστήρ μάγους όδηγών 
ένδον τού σπηλαίου έκόμισεν.

Θεός βασιλεύς προαιώνιος
τίκτεται έκ κόρης θεόπαιδος.

Ίδών καί 'Ηρώδης ώς έμαθεν 
δλως έξεπλάγη ό δείλαιος.

Κράζει καί βοά προς τούς λειτουργούς 
ήκριβολόγησε σήμερον.

Λέγετε σοφοί καί διδάσκαλοι 
άρα πού γεννάται ό Κύριος.

Μέγα καί φρικτόν τό τεράστιον 
δ έν ούρανοΐς έπεδήμησεν.

Νύκτα ’Ιωσήφ ρήμα ήκουσεν 
άγγελον Κυρίου έλάλησεν.

Ξένον καί παράδοξον άκουσμα 
καί ή συγκατάβασις άρρητος.

Ό μακροθυμήσας καί εύσπλαχνος 
πάντων ύπομένει τά πταίσματα.

Πάλιν ούρανοί ήνεωχθησαν
άγγελοι αυτού άνυμνήτωσαν.

Ρήτορες έλθόντες προσέπεσον 
βασιλέα μέγαν καί ένδοξον.

Σήμερον τά πάντα εύφραίνονται
γή σύν τοϊς άνθρώποις ευφραίνονται.
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Τάξεις των άγγέλων έξέστησαν 
έπί το παράδοξον θέαμα.

Ύμνους καί δεήσεις άνέμελπον
των πάντων δεσπότην καί άνακτα.

Φως έν τω σπηλαίω άνέτειλεν
καί έν τή Παρθένφ κατωκησεν.

Χάρις τοΐς άνθρώποις έπέλαμψεν 
καί τοΐς έν τω σκότει έπέφανεν.

Ψάλλοντες Χριστόν τον θεόν ήμών 
Ιερείς, λαοί τε καί άρχοντες.

ΤΩ Παρθενομήτορ καί δέσποινα 
πρέσβευε άπαύστως δν ετεκες,

ΐνα σώση κόσμον, δν επλασεν.

°ί
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Ζ 8 (στίχος αρ. 49)

Φράσεις 1,2,4 Φράση 3

JJ| J|J|J|JJ|JJ(J^|JnJJ|J^J|J|J|J^i
123 4 5 ί 7 8 9 8 9 10 1234 5 6 7 89 10

Παράδειγμα 3
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Ξενίτας 1

Παράδειγμα 4

Ä ναρ χος Θε ός, Κα τα βέ βη κεν, Και Εκ Της Παρ

Ξενίτας 2

A ναρ χος Θε ός, Κα τα βέ βη κεν.
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ΜΛΑ

Τε ςε ρε ρε ρε.
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Ξενίτας 2 (μ 1-6)

Παράδειγμα 8

Ζ 8 (μ 1-4)

Ζ 8 (μ 5-7)

Παράδειγμα 9

ΜΛΑ (μ 5-7)
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